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1  Inngangur 

Ísland er lítið ríki á heimsmælikvarða. Áður en Ísland gerðist aðili að Evrópska 

efnahagssvæðinu, voru aðstæður aðrar á sviði viðskipta. Innflutningsgjöld voru há  og þar af 

leiðandi utanríkisverslun umfangsminni. Erfiðara var fyrir fólk að mennta sig erlendis og 

flæði vinnuafls var takmarkaðra. Með aðild að Evrópska efnahagssvæðinu breyttist staða 

Íslands á mörkuðum, m.a. var innflutningsfrelsi tryggt hvað varðar vörur sem eiga uppruna 

sinn að rekja til aðildarríkja EES
1
. Það verður ekki um það deilt að með aðild að samningnum 

um Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir EES-samningurinn), gerðist Ísland aðili að stærsta og 

áhrifaríkasta samning landsins til þessa og stendur sú staðreynd enn þann dag í dag.    

Aðildin að samningnum hefur þó ekki gengið áfallalaust fyrir sig og í dag er enn verið að 

deila um mörg þau stjórnskipulegu álitaefni sem upp spruttu, eftir að samningurinn var 

undirritaður. Í þessari ritgerð verður fjallað um hver áhrif EES-samningsins eru á íslenska 

löggjöf og hvort að með upptöku og innleiðingu EES-gerða, séu íslensk stjórnvöld að 

framselja hluta löggjafarvalds síns til alþjóðlegra stofnana Evrópska efnahagssvæðisins. Í því 

samhengi skiptir máli að athuga hvort að aðildarríki EES-samningsins beri skaðabótaábyrgð 

ef þau standast ekki þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar samkvæmt samningnum, hver 

raunveruleg áhrif bókunar 35 við EES-samninginn eru og hvort framsal löggjafarvalds til 

alþjóðlegra stofnana sé innan heimilda stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir 

skammstafað stjskr.) Þá að lokum verða borin saman þau framsalsákvæði sem sett hafa verið í 

stjórnarskrár Danmerkur, Svíþjóðar og Noregs og heimila þannig framsal löggjafarvalds innan 

þeirra stjórnskipunar.  

2  Almennt um EES-samninginn 

2.1  Aðdragandi 

Þann 3. maí 1960 voru Fríverslunarsamtök Evrópu (e. European Free-trade Association, 

EFTA) formlega stofnuð með undirritun samnings. Samtökin voru sett á laggirnar vegna 

stofnunar Efnahagsbandalags Evrópu (EBE) rúmlega tveimur árum áður. Aðildarríki EFTA 

vildu ekki vera þátttakendur í þeim pólitíska samruna sem átti sér stað við stofnun EBE, en 

                                                           
1
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

125. 
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með aðild að EFTA gátu þau ríki átt í samvinnu við aðildarríki EBE um  efnahagsmál og 

viðskipti þrátt fyrir standa utan hins eiginlega samruna
2
. 

EFTA var upphaflega stofnað af sjö ríkjum, Austurríki, Noregi, Danmörku, Portúgal, 

Stóra-Bretlandi, Sviss og Svíþjóð. Í dag eru einungis þrjú ríki aðilar að samtökunum,  Ísland, 

Noregur og Liechtenstein, en Ísland gerðist aðili að EFTA árið 1970
2
. 

Upphaflega voru samskipti EFTA-ríkjanna við EBE þannig háttað,  að hvert og eitt 

EFTA-ríki átti samskipti við bandalagið án aðkomu hinna aðildarríkjanna. Það var ekki fyrr 

en 1984 sem þetta breyttist. Þá héldu EFTA-ríkin og ríki EBE sameiginlegan ráðherrafund í 

Lúxemborg og úr varð samkomulag um að auka samvinnu ríkjanna og þá með áherslu á 

vöruviðskipti. Þetta samstarf var nefnt Lúxemborgarsamkomulagið. Í mars árið 1989 var 

stefnt að enn frekari  og nánari samvinnu með því að koma á fót sameiginlegum stofnunum og 

víðtækara samstarfi sem myndi ná til sem flestra sviða fyrir utan öryggismál og stjórnmál. Út 

frá þessu varð til Ósló-Brusselferlið.  Í desember sama ár,  komu ráðherrar EFTA-ríkjanna og 

aðildarríkja EBE að nýju saman til fundar í Brussel. Þá hófust samningaviðræður um að koma 

á víðtækum samningi milli EFTA-ríkjanna og EBE
3
.  

Samningaferlið var langt og strangt. Undirritaðir voru fjórir samningar sem viðkomu hinu 

Evrópska efnahagssvæði og var þeirra á meðal EES-samningurinn. Samningarnir voru 

undirritaðir í Óportó 2. maí 1992 en þeir tóku síðan gildi 1. janúar 1994. Með lögum nr. 

2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir skammstafað eesl.) var EES-samningurinn 

staðfestur af íslenskum stjórnvöldum. Með 2. gr. laganna var meginmáli samningsins og 

ákvæðum í tilteknum bókunum og viðaukum veitt lagagildi hér á landi
3.  

 

2.2  Eðli og markmið  

EES-samningurinn er samningur sem er sérstaks eðlis (sui generis). Það þýðir að ekki er búið 

að ýta úr vör svipuðum samningi og ekki er hægt að bera hann saman við aðra samninga og 

útskýra eðli hans með þeim hætti, eins og á við til dæmis um mannréttindasamninga eða 

annars konar fríverslunarsamninga. Til að öðlast betri skilning á samningnum þarf því að gera 

nánari grein fyrir honum. Það er til dæmis hægt með því að skoða markmið hans
4
.    

                                                           
2 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

115.  
3 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 59-61.  
4
 Þorbjörn Björnsson: „Hvert er eðli ESB-sáttmálanna?“, https://www.evropuvefur.is/.  
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Meginmarkmið EES-samningsins er að efla efnahagslega samvinnu milli ESB ríkjanna og 

EFTA-ríkjanna
5
. Markmiðið kemur fram í 1. gr. eesl. en þar segir að það sé að stuðla að 

stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila við sömu 

samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum með það fyrir augum að mynda einsleitt evrópskt 

efnahagssvæði. Með einsleitnu evrópsku efnahagsvæði er verið að vísa til þess, að sömu 

reglur eigi að gilda hjá EFTA-ríkjunum og aðildarríkjum ESB hvað varðar innri markað ESB. 

Í EES-samningnum birtist einsleitnin á fernan hátt. Í fyrsta lagi í því, að í samningnum má 

finna ákvæði sem eru eins orðuð og stofnsáttmálar Evrópusambandsins voru við gerð 

samningsins. Í öðru lagi í því að EES-samningurinn vísar til gerða ESB, auk þess sem 

samningurinn breytist og uppfærist reglulega í samræmi við upptöku og breytingu gerða í 

ESB. Í þriðja lagi í því að samningurinn kemur á fót sameiginlegum stofnunum og samvinnu 

milli þeirra sem hafa það hlutverk að tryggja að EES-reglur fái sambærilega verkan og 

sambærilegar reglur sambandsréttar. Í fjórða og síðasta lagi birtist einsleitnin í því að þegar 

EES-reglur eru túlkaðar, ber samkvæmt 6. gr. EES-samningsins og 3. gr. EFTA-samningsins 

um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, að leggja til grundvallar fallna dóma ESB-

dómstólsins eftir því sem við á.
6
 

Grundvallaratriði samningsins eru fjórfrelsisreglurnar svokölluðu en þær lúta að i) 

frjálsum vöruflutningum, ii) frjálsum fjármagnsflutningum, iii) frjálsri þjónustustarfsemi og 

iv) frjálsri för launþega. Önnur grundvallaratriði eru samkeppni, ríkisaðstoð og 

hugverkaréttindi. Þessi grundvallaratriði samningsins, gera aðildarríkjunum kleift að taka þátt, 

þó að takmörkuðu leyti, í sameiginlegum innri markaði Evrópusambandsins. Kjarni EES-

samningsins felst að mörgu leyti í því að ná þessu markmiði, án þess að aðildarríkin þurfi að 

framselja fullveldi sitt í hendur sameiginlegra stofnana samningsins.  Í þessu er lagalegt eðli 

EES-samningsins fólgið
7
. 

 

3  Upptaka og innleiðing EES-reglna 

Í samhengi umfjöllunar um ferli upptöku og innleiðingar EES-reglna, er við hæfi að fjalla í 

stuttu máli um eineðlis- og tvíeðliskenninguna og áhrif þeirrar síðari á íslenskan landsrétt. 

 

                                                           
5
 Ásmundur G. Vilhjálmsson: EES-samningurinn og íslenskur skattaréttur, bls. 28-29. 

6
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

123-124. 
7
 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 31-32. 
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3.1  Eineðlis- og tvíeðliskenningin 

Afstaða ríkja til þjóðarréttar er afar mismunandi. Staða þjóðarréttar sem réttarheimildar í 

landsrétti ræðst að mörgu leyti af því, hvort ríkið aðhyllist eineðliskenninguna (monism) eða 

tvíeðliskenninguna (dualism). Þau ríki sem aðhyllast eineðliskenninguna fella þjóðarrétt og 

landsrétt undir eitt og sama réttarkerfið. Þannig öðlast alþjóðlegar skuldbindingar sama sess 

sem réttarheimild og almenn lög. Á Íslandi, sem og á öðrum Norðurlöndum, gildir 

tvíeðliskenningin. Hún felur  í sér að alþjóðlegar skuldbindingar öðlast aðeins gildi sem 

réttarheimild í landsrétti, hafi þær verið stjórnskipulega innleiddar í landsrétt eftir þeim 

reglum sem í ríkinu gilda
8
.       

Í flestum ríkjum gildir sú lögskýringarleið, að túlka beri landsrétt til samræmis við þær 

þjóðréttarlegu skuldbindingar sem ríkið hefur gengist undir, hvort sem ríkið aðhyllist eineðlis- 

eða tvíeðliskenninguna. Einnig er það oftast svo, að löggjafarvaldið hefur það sjaldnast að 

markmiði að koma á lögum, sem brjóta gegn þjóðréttarlegum skuldbindingum ríkisins. Hins 

vegar kann málið að vandast þegar ákvæði settra laga stangast á við mikilvægar 

þjóðréttarlegar skuldbindingar. Þá er viss tilhneiging hjá dómstólum að meta, hvort þessi 

þjóðréttarlega skuldbinding hafi jafnframt áhrif á túlkun stjórnskipunarlaga, sem teljast 

rétthærri en almenn lög. Einnig er það álitaefni þegar síðar tilkomin lög ganga í berhögg við 

ákvæði þjóðréttarsamninga sem þegar hafa verið innleidd. Fræðimenn hafa talið, að þá sé 

viðeigandi að túlka hin þjóðréttarlegu ákvæði sem sérlög, sem gangi þá framar hinum nýju 

lögum. Er þetta í samræmi við lex specialis. Þá leggja sumar réttarheimildir þjóðarréttar 

beinlínis þá skyldu á samningsríki að koma vissum ákvæðum þeirra í framkvæmd með 

tilteknum hætti. Í bókun 35 við EES-samninginn, sem fjallað verður nánar um síðar í 

ritgerðinni, er markmiðið að EES-reglur, sem hafa verið innleiddar í íslenskan landsrétt og þar 

með orðnar hluti af íslenskri löggjöf, hljóti ákveðin forgangsáhrif yfir aðrar innlendar reglur. 

Gengur bókun 35 ekki jafn langt og sú forgangsregla sem gildir í sambandsrétti en þannig átti 

bókun 35 að tryggja að í henni fælist ekki framsal löggjafarvalds. Ef enginn áskilnaður er 

settur um innleiðingu þjóðréttarlegrar skuldbindingar er meginreglan sú, að sérhvert fullvalda 

ríki eigi sjálfsákvörðunarrétt um það hvort eða hvernig það ákveði að innleiða þær í landsrétt
9
.  

Líkt og áður segir var EES-samningurinn fullgiltur með eesl. Með lögunum var meginmál 

                                                           
8 Björg Thorarenson og Pétur Dam Leifsson: Þjóðarréttur, bls. 30-31. 

9 Björg Thorarenson og Pétur Dam Leifsson: Þjóðarréttur, bls. 33-34. 
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samningsins lögfest á Íslandi en það að fara þessa leið sýnir hversu ríkjandi tvíeðliskenningin 

er á Íslandi
10

. 

 

3.2  Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar  

Sameiginlega EES-nefndin er meginstarfsvettvangur EFTA-ríkjanna, bæði innan Evrópska 

efnahagssvæðisins og Evrópusambandsins
11

. Nefndinni var komið á fót með 92. gr. EES-

samningsins. Hlutverki hennar má í grófum dráttum skipta í þrennt. Í fyrsta lagi á nefndin að 

tryggja virka framkvæmd EES-samningsins. Henni er falin ákvarðanataka um breytingar á 

viðaukum og bókunum við samninginn og er það meginverkefni hennar sbr. 102. gr. 

samningsins. Í öðru lagi á sameiginlega EES-nefndin að taka fyrir deilumál sem kunna að 

koma upp þegar ákvæðum EES-samningnum er beitt og hann túlkaður. sbr. 105. gr. og 111. 

gr. samningsins
12

.  Í þriðja lagi hefur verið talið að skv. 92. gr. samningsins, sé sameiginlegu 

EES-nefndinni falið það hlutverk að fjalla um öll önnur málefni sem varða samskipti 

aðildarríkjanna. Þessu til stuðnings má til dæmis nefna 5. gr. samningsins, en þar kemur fram 

að samningsaðilar geti hvenær sem er vakið máls á áhyggjuefnum í sameiginlegu EES-

nefndinni eða EES-ráðinu í samræmi við þá málsmeðferð sem nefnd er í 2. mgr. 92. gr. og 2. 

mgr. 89. gr. EES-samningsins.  Þá eru slík mál í raun fyrst rædd í sameiginlegu EES-

nefndinni áður en þau eru tekin fyrir í EES-ráðinu
13

.  

Í sameiginlegu EES-nefndinni sitja fulltrúar samningsaðila sbr. 93. gr. samningsins. Þetta 

eru oftast háttsettir embættismenn frá EFTA-ríkjunum og fulltrúar Framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins. Starfsemi nefndarinnar er mjög virk en nefndin kemur saman níu til tíu 

sinnum á ári
14

. 

Valdi sameiginlegu EES-nefndarinnar til að taka ákvarðanir um upptöku nýrra gerða í 

EES-samninginn, og aðkoma hennar að breytingum gerða sem þegar hafa verið teknar upp í 

samninginn, hefur verið líkt við  vald til að gera þjóðréttarsamninga. Ákvarðanir nefndarinnar 

verða þó aðeins bindandi fyrir aðildarríkin, þegar sú málsmeðferð sem á við um stofnun 

þjóðréttarlegra skuldbindinga, hefur farið fram
15

. 

 

                                                           
10

 Dóra Guðmundsdóttir, „Getur dómstólum borið skylda til ... ? Um hlutverk dómstóla aðildarríkja við 

framkvæmd réttar Evrópusambandins og dómstóla samningsaðila við beitingu EES-réttar“, bls. 133. 
11

 Handbók stjórnarráðsins um EES, bls. 15. 
12

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

152. 
13

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 43. 
14

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 42. 
15

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 44. 
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3.3  Altæk og sértæk aðlögun  

Þegar gerðir eru teknar upp í EES-samninginn er markmiðið ávallt, að gerðirnar hafi sama 

efnisinntak og ESB-gerðir. Hins vegar er erfitt að komast hjá einhvers konar aðlögun þeirra að 

EES-samningnum. Til dæmis varða sumar yfirlýsingar í ESB-gerðum eingöngu 

Evrópusambandið og því augljóslega ekki unnt að taka þær beint upp í EES-samninginn 

vegna þess að hann er annars eðlis
16

. Altækri aðlögun að EES-samningnum er gerð skil í 

fyrstu bókun við samninginn. Markmiðið með slíkri aðlögun er að spara þann tíma sem færi í 

að umrita þær gerðir sem teknar eru upp í samninginn. 

Með sérstakri aðlögun er vísað til gerða sem falla utan gildissviðs fyrstu bókunar. Þá þarf 

að aðlaga einstakar gerðir að ákveðnum aðstæðum eða hagsmunum. Sérstök aðlögun greinist 

svo í tæknilega aðlögun og efnislega aðlögun. Undir tæknilega aðlögun falla breytingar eða 

viðbætur við texta gerðarinnar sjálfrar. Dæmi um þetta er íslensk þýðing á sérfræðiheitum. 

Undir efnislega aðlögun falla undanþágur frá ákvæðum gerðar, breytt viðmið eða mörk og 

frestun gildistöku
16

. Hér undir falla því viðameiri breytingar á gerðinni sem kalla á breytingar 

á efninu sjálfu. Sérstaða Íslands hefur hér áhrif, en Ísland hefur til dæmis undanþágu frá 

ákvæðum fyrsta kafla, fyrsta viðauka varðandi allt annað en fisk og fiskafurðir
17

.  

3.4  Lagabreytinga þörf 

Ef gerð, sem taka á upp í EES-samninginn, krefst lagabreytinga svo unnt sé að innleiða hana í 

íslenskan rétt, þarf að upplýsa um það strax. Ákvarðanir um slíkar lagabreytingar eru teknar í 

sameiginlegu EES-nefndinni, með stjórnskipulegum fyrirvara samkvæmt 103. gr. EES-

samningsins
18

. Stjórnskipulegum fyrirvara er ekki aflétt fyrr en Alþingi hefur með 

þingsályktun veitt samþykki sitt til að ákvörðun megi staðfesta ellegar hefur breytt lögum í 

því skyni.  Ef utanríkisráðherra eða aðrir ráðherrar meta það svo að hverfa þurfi frá því, skal 

viðkomandi ráðherra gera utanríkismálanefnd viðvart en hún gefur leyfi fyrir slíkri 

málsmeðferð. Þá skal birta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar sem fylgiskjal með 

þingsályktunartillögunni. Aðeins lítill hluti þeirra gerða sem innleiddar eru í EES-samninginn 

teljast þess eðlis að lagabreytinga sé þörf eða um það bil 5-6%. Hins vegar er það oft svo, að 

margar minni háttar reglugerðabreytingar yfir lengri tíma, hafa í för með sér meira en einungis 

tæknilega breytingu á viðkomandi löggjöf
19

. 

                                                           
16

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 97. 
17

 Handbók stjórnarráðsins um EES, bls. 22. 
18

 Handbók stjórnarráðsins um EES, bls. 23. 
19

 Auðunn Arnórsson o.fl.: Ísland og Evrópusambandið, bls. 54. 
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3.5  Aðferðir við innleiðingu 

EES-gerðir eru innleiddar í íslenskan rétt með margvíslegum hætti. Má þar nefna 

lagasetningu, reglugerðarsetningu, breytingar á eldri reglugerðum og önnur 

stjórnvaldsfyrirmæli. Íslenskum stjórnvöldum ber skylda til að upplýsa Eftirlitsstofnun EFTA 

(ESA) með hvaða hætti tilskipanir eru innleiddar, en ESA óskar einnig eftir að fá upplýsingar 

um innleiðingu reglugerða og ákvarðana á sama formi
20

. ESA er stofnun sem hefur það 

hlutverk, að hafa eftirlit með því hvort EFTA-ríki EES-samningsins virði skuldbindingar sínar 

samkvæmt EES-samningnum
21

.   

3.5.1  7. gr. samningsins 

Samkvæmt EES-samningnum er aðeins nauðsynlegt að taka þær ESB-gerðir upp í landsrétt, 

sem samsvara reglugerðum og tilskipunum. Samkvæmt 7. gr. samningsins skal gera 

greinarmun á þessu tvennu við innleiðingu. Þær gerðir sem samsvara reglugerðum ESB 

verður að taka í heild upp í landsréttinn, þó með fyrirvara um altæka aðlögun
22

. Skipir þá ekki 

máli hvort gerðirnar voru til fyrir fullgildingu samningsins eða komu til síðar. Tilskipanir ber 

að taka upp í landsrétt en meira svigrúm er veitt varðandi þær
23

.  

Líkt og áður segir, er eitt af grundvallarmarkmiðum EES-samningsins einsleitni á 

efnahagssvæðinu. Til að stuðla að því, þurfa EES-gerðir að hafa sömu réttaráhrif og 

sambærilegar reglur ESB. 7. gr. samningsins hefur það hlutverk að koma þessu fyrirkomulagi 

á, án framsals löggjafarvalds
24

. Þegar um reglugerðir er að ræða, og þær hafa verið innleiddar 

á stjórnskipulega réttan hátt, öðlast þær sömu stöðu og réttaráhrif og lög eða almenn 

stjórnsýslufyrirmæli, en hvort þær verða að lögum eða stjórnsýslufyrirmælum fer eftir því 

hvernig þær eru lögfestar
22

. Hvað varðar tilskipanir þá hafa íslensk stjórnvöld frjálsara val um 

efni og form þeirra líkt og áður segir. Það þýðir að aðildarríkin eru skuldbundin til að fylgja 

eftir markmiði tilskipunarinnar þegar hún er innleidd í landsrétt, en þau ráða sjálf þeirri aðferð 

sem er notuð sem og formi. Þannig getur tilskipun í sumum tilfellum leitt til þess að engar 

breytingar þurfi að gera svo fullnægt sé efni hennar, en tilefnið getur einnig orðið svo að setja 

þurfi ný lög. Það fer allt eftir efnisinntaki tilskipunarinnar. Ef EES-reglur stangast á við 

                                                           
20

 Handbók stjórnarráðsins um EES, bls. 32. 
21

 EFTA Surveillance Authority: „Eftirlitsstofnun EFTA“, http://www.eftasurv.int/. 
22

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 90. 
23

 Handbók stjórnarráðsins um EES, bls. 34. 
24

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 86. 
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innlendar reglur verður leyst úr því á grundvelli 3. gr. EES-laganna sem er efnisleg innleiðing 

bókunar 35 sem verður fjallað um síðar í ritgerðinni
25

. 

3.5.2  Umritunar- og tilvísunaraðferðin 

Að meginstefnu er tvær aðferðir notaðar við innleiðingu EES-gerða, umritunaraðferðin og 

tilvísunaraðferðin. Þegar notast er við umritunaraðferðina, eru ákvæði gerðarinnar tekin 

efnislega upp í sett lög eða stjórnvaldsfyrirmæli, en ekki orðrétt. Algengt er að EES-gerðir séu 

umritaðar á einhvern hátt efnislega eða þær útfærðar nánar í landsrétti viðkomandi ríkis. Þetta 

er gert svo orðalag þeirra og form, samræmist þeim hefðum sem gilda í landsrétti viðkomandi 

ríkis. Umritunaraðferðin er til dæmis ávallt notuð þegar um tilskipanir og ákvarðanir er að 

ræða. Þegar tilvísunaraðferðin er notuð, er gerð veitt gildi með þeim hætti að tekið er fram í 

viðkomandi lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum, að gerðin öðlist gildi án þess að ákvæði 

hennar séu sérstaklega innleidd í lög eða stjórnvaldsfyrirmæli líkt og þegar um umritun er að 

ræða. Þá er birting gerðarinnar með mismunandi hætti hvort um er að ræða innleiðingu í lög 

eða stjórnvaldsfyrirmæli og því verður að gera greinarmun þar á. Sé gerðin innleidd í lög sem 

vísa til hennar, birtist hún sem fylgiskjal með lögunum í A-deild Stjórnartíðinda. Ef gerðin er 

innleidd með stjórnvaldsfyrirmælum er nægilegt að vísa til birtingar gerðarinnar í EES-

viðbæti við Stjórnartíðindi EB. Það má ávallt notast við fyrri birtingaraðferðina en þá myndi 

gerðin birtast í B-deild Stjórnartíðinda þar sem um stjórnvaldsfyrirmæli er að ræða
26

. 

4  Framsal löggjafarvalds  

4.1  Fullveldi Íslands 

Þegar kemur að því stjórnskipulega álitaefni, hvort EES-samningurinn sé ósamrýmanlegur 

ákvæðum íslensku stjórnarskrárinnar, er við hæfi að fjalla í stuttu máli um fullveldi og inntak 

fullveldishugtaksins. Mikill sigur vannst árið 1918 þegar Ísland varð fullvalda ríki eftir að 

hafa setið undir aldalangri valdstjórn Danakonungs. Þetta var stórt og mikilvægt skref fyrir 

lítið ríki eins og Ísland. Það skipti því miklu máli, þegar Ísland gerðist aðili að Evrópska 

efnahagssvæðinu, að við værum ekki að afsala okkur fullveldi okkar.  

Hugtakið fullveldi hefur tvenns konar merkingu. Hvor merkingin er lögð til grundvallar, 

fer eftir því hvort horft er á hugtakið frá sjónarmiði almenns þjóðaréttar eða frá sjónarmiði 

stjórnskipunarréttar einstakra ríkja. Ef fyrra sjónarmiðið er lagt til grundvallar er einkum verið 

                                                           
25

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 92. 
26

 Handbók stjórnarráðsins um EES, bls. 35. 
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að skírskota til þess, að ríkið sjálft fari með æðstu stjórn eigin málefna óháð yfirvöldum 

annarra ríkja eða eftir atvikum, alþjóðlegum stofnunum. Þessi skilgreining á án efna við 

Ísland og hefur 1. gr. stjskr. verið túlkuð þannig, að með henni sé fullveldi Íslands staðfest. Ef 

fullveldishugtakið er skoðað frá sjónarmiði stjórnskipunarréttar, er það efnislega ekki alls 

kostar ólíkt hinni þjóðarréttarlegu skilgreiningu. Sjónarhornið er hins vegar ólíkt. Í báðum 

tilvikum er áherslan lögð á að æðsta stjórn innri málefna er að grunni til í höndum íslenskra 

stjórnvalda og aðila sem ekki sækja vald sitt til annarra ríkja eða alþjóðastofnana
27

. 

Þegar Ísland gerðist aðili að EES-samningnum, óttuðust margir að við værum að afsala 

okkur, að minnsta kosti að einhverju leyti, fullveldi okkar. Þessar alvarlegu vangaveltur áttu 

sér ekki einungis stað á Íslandi. Þegar EES-samningurinn var innleiddur í Noregi, tóku norskir 

lögfræðingar þar í landi svo hart til orða að lýsa áhrifum EES-samningsins á setningu reglna í 

Noregi sem ,,stjórnskipunarlegu stórslysi“. Þeir voru á því máli að það væri gjörsamlega 

fráleitt að halda því fram að fullveldi Noregs myndi ekki skerðast við EES-aðildina
28

. Taldi 

Hans Petters Graver, lögfræðiprófessor við Óslóarháskóla, að neitunarvald EES-ríkja hafi 

aðeins takmarkað gildi, þar sem beiting slíks valds myndi grafa undan hugmyndinni um 

einsleitt efnahagssvæði
29

, en nánar verður fjallað um inntak neitunarvalds í kafla 4.2  Á 

Íslandi mátti sjá álíka viðbrögð þó yfirlýsingarnar hafi ekki verið alveg jafn stórvægilegar. Að 

mati Einars Páls Tamimi, lögfræðings og þáverandi forstöðumanns Evrópuréttarstofnunar 

Háskólans í Reykjavík, gætti þessara áhrifa mest í kringum gildistöku samningsins. Það hafi 

stafað af því að þá tók íslensk löggjöf umfangsmestu breytingunum á skömmum tíma, til þess 

að fullnægja kröfum EES-samningsins. Hins vegar hafi þetta breyst með tímanum og 

löggjafinn þurfi nú aðeins að lögfesta EES-reglur í fá skipti á ári hverju
28

.  

Talið hefur verið, að þó að íslenska ríkið hafi framselt hluta löggjafarvalds síns með 

lögfestingu EES-samningsins, þurfi það ekki endilega að þýða að það hafi afsalað sér fullveldi 

sínu. Davíð Þór Björgvinsson, prófessor við Háskólann í Reykjavík og fyrrverandi dómari við 

Mannréttindadómstól Evrópu, telur að ríki geti talist fullvalda þó að það hafi ekki yfirhönd á 

öllum valdheimildunum gagnvart sér. Í 1. gr. dönsk- íslensku sambandslaganna frá 1918 segir 

að Ísland sé frjálst og fullvalda ríki þótt það hafi á þeim tíma enn verið í konungssambandi við 

Danmörku, sem fór einnig með utanríkismál landsins. Davíð Þór telur að þó að túlka megi 

íslensku stjórnarskrána svo, að af henni megi leiða þá staðreynd að Ísland sé fullvalda ríki, 

                                                           
27

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 431-432. 
28

 Auðunn Arnórsson o.fl.: Ísland og Evrópusambandið, bls. 64-65. 
29

 „Ekki útilokað að gjöldin yrðu í plús“, www.mbl.is. 
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þurfi það ekki sjálfkrafa að þýða að ekki megi, án sérstakrar heimildar, framselja og þá í 

takmörkuðum mæli, einstakar valdheimildir ríkisins til alþjóðlegra stofnana
30

. 

 

 

4.2  Bókun 35  

Reglan um forgangsáhrif er ein af grundvallarreglum ESB-réttar. Hún kveður á um, að ef 

innlendar reglur aðildarríkjanna stangast á við ESB-reglur, þá þurfi þær fyrrnefndu að víkja
31

. 

Þegar EES-samningurinn var í bígerð, vildi Evrópubandalagið (EB)
32

 að slík regla yrði einnig 

hluti af Evrópska efnahagssvæðinu. Væri það í samræmi við markmið EES-samningsins um 

sameiginlegan innri markað. EFTA-ríkin höfnuðu þessu hins vegar vegna þess að þetta myndi 

fela í sér of víðtækt framsal löggjafarvalds
33

. 

Bókun 35 við EES-samninginn á að vera eins konar málamiðlun hvað framangreint varðar 

og er 3. gr. eesl. efnisleg innleiðing bókunarinnar. Markmiðið með bókuninni er að reglur 

EES-réttar sem hafa verið innleiddar í landsrétt aðildarríkjanna, hljóti sambærileg 

forgangsáhrif og reglur ESB-réttar
34

. Í bókun 35 við EES-samninginn segir að markmiðið sé 

einsleitt evrópskt efnahagssvæði þar sem sameiginlegar reglur aðildarríkjanna gilda og þetta 

sé án framsals löggjafarvalds til sameiginlegra stofnana Evrópska efnahagssvæðisins. Það er 

tryggt með neitunarvaldi aðildarríkja EES-samningsins sem birtist í því, að ekki verða settar 

nýjar EES-lagareglur innan EES-svæðisins, eða gömlum breytt, nema með samþykki allra 

EFTA-ríkjanna. Þá þarf að leggja allar slíkar lagabreytingar fyrir Alþingi sem getur hafnað 

nýrri eða breyttri reglu. Er þetta í samræmi við tvíeðliskenninguna. Í ljósi alls þessa, hefur 

bókun 35 verið túlkuð í 3.gr. eesl. á þann veg, að skýra beri íslensk lög og reglur að svo miklu 

leyti sem við á, til samræmis við reglur EES-samningsins
35

.  

Spyrja má, hvort að bókun 35 feli í sér víðtækara framsal á löggjafarvaldi en raun ber 

vitni, þar sem hún hefur í för með sér viss forgangsáhrif EES-reglna sem komnar eru til 

framkvæmdar, yfir innlendar reglur aðildarríkjanna. Hins vegar má geta þess, að bókunin 

hefur aðeins úrslitagildi þegar almennar reglur um úrlausn árekstra reglna landsréttar, nægja 

                                                           
30

 Davíð Þór Björgvinsson: „EES og framsal ríkisvalds“, bls. 78-79. 
31

 Ásmundur G. Vilhjálmsson: EES-samningurinn og íslenskur skattaréttur, bls. 41. 
32

 Evrópusambandið hét áður Evrópubandalagið 
33

 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti - Er ákvæði 3. gr. eesl. fullnægjandi 

innleiðing á þeirri skuldbindingu sem felst í bókun 35 við EES-samninginn?“, 76-77. 
34

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 101. 
35

 Gunnar G. Schram: Evrópska Efnahagssvæðið, bls. 115-116. 
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ekki til að leysa úr árekstri lagaákvæða. Þá yrðu hagsmunir einstaklinga og aðila í 

atvinnurekstri innan Evrópska efnahagssvæðisins ekki nægilega tryggðir, ef að treysta þyrfti á 

hefðbundnar reglur um úrlausn árekstra lagaákvæða og ekki væri í gildi ein almenn regla sem 

mælti skýrt fyrir um hvaða regla skyldi gilda í slíkum tilvikum og aðildarríkjunum bæri 

skylda til að lögfesta hana
36

. Fjallað var um bókun 35 í áliti utanríkisnefndar við meðferð 

frumvarps þess er varð að lögum nr. 2/1993, sem fjallað verður nánar um síðar í ritgerðinni. 

Þar komst nefndin að þeirri niðurstöðu að bókunin kveður á um þá skyldu, að skýra beri 

íslensk lög til samræmis við þjóðréttarreglur eftir því sem unnt er, á grundvelli íslenskra 

lögskýringarreglna íslensks réttar. Í þessu felist ekki framsal löggjafarvalds
37

. Ennfremur, ef 

litið er til orðalags bókunarinnar, var markmið hennar ekki einungis að tryggja eins konar 

forgangsáhrif innlendra EES-reglna, heldur átti hún að undirstrika enn betur fullveldi ríkjanna 

þar sem valdið til að eiga endanlega ákvörðun um það, hvernig þau ætli að tryggja að EES-

reglur njóti forgangs yfir ósamrýmanleg ákvæði landsréttar, er sett í þeirra hendur
 38

.  

4.3  Skaðabótaábyrgð 

Við athugun á því, hvort að EES-samningurinn feli í sér framsal á löggjafarvaldi, skiptir 

óneitanlega máli, hvort að aðildarríkin beri skaðabótaábyrgð, fullnægi þau ekki þeim 

samningsskuldbindingum sem af samningnum leiðir.  

EES-samningurinn er gríðarlega stór og áhrifamikill þjóðréttarsamningur. Þegar um slíka 

umfangsmikla samninga er að ræða, er meiri hætta en ella, að aðildarríkjunum takist ekki að 

uppfylla skuldbindingar sínar. Upp geta komið tilvik þar sem landslög samrýmast ekki 

efnisinntaki EES-reglna eða EES-reglur eru ranglega eða of seint innleiddar í landslög
39

.  

EES-samningurinn snertir ýmis konar hagsmuni, svo sem greiðari vöru- og þjónustuviðskipti 

milli ríkja, frjálsari fjármagnsflutninga og öflugri samkeppni á mörkuðum vegna 

sameiginlegra samkeppnisreglna
40

. Af upptöldu sést, að samningurinn hefur bein áhrif á 

fjárhagslega hagsmuni borgara aðildarríkjanna og það skiptir því miklu máli hver réttarstaða 

borgaranna er, sem verða fyrir tjóni vegna ófullnægjandi innleiðingar EES-gerða eða vegna 

þess að þær voru aldrei innleiddar yfirhöfuð.  

                                                           
36

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 103-104. 
37

 Alþt. 1992-93, A-deild, (http://www.althingi.is/altext/116/s/0030.html) 
38

 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti - Er ákvæði 3. gr. eesl. fullnægjandi 

innleiðing á þeirri skuldbindingu sem felst í bókun 35 við EES-samninginn?“, 76-77. 
39

 Óttar Pálsson: „Skaðabótaábyrgð aðildarríkja EES-samningsins gagnvart einstaklingum og lögaðilum“, bls. 

126. 
40

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

123. 
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4.3.1  Meginreglan í ESB-rétti 

  4.3.1.1  Dómur í máli Francovich 

Meginreglunni um skaðabótaskyldu vegna ófullnægjandi innleiðingar ESB-réttar var slegið 

fastri í máli Evrópudómstólsins sem oftast er kennt við Francovich
41

.  Í stuttu máli voru 

málavextir þeir, að Francovich og fleiri einstaklingar, höfðuðu mál gegn ítalska ríkinu vegna 

ógreiddra launa sem þeir töldu sig eiga inni hjá gjaldþrota fyrirtæki og byggðu þeir kröfu sína 

á tilskipun ráðsins nr. 80/987/EBE. Í tilskipuninni var kveðið á um stofnun ákveðins sjóðs 

sem annast skyldi slíkar launakröfur. Hins vegar kom á daginn að ítalska ríkið hafði ekki 

innleitt efni tilskipunarinnar í landslög. Dómstóll á Ítalíu leitaði sökum þessa, forúrskurðar 

Evrópudómstólsins. Voru tvær spurningar lagðar fyrir dómstólinn. Sú fyrri var hvort að 

umrædd ákvæði tilskipunarinnar uppfylltu skilyrði til að hafa bein réttaráhrif. Seinni 

spurningin var sú að ef tilskipunin hefði ekki bein réttaráhrif, hvort einstaklingur ætti þá 

samkvæmt bandalagsrétti, rétt á skaðabótum vegna þess tjóns sem hann hefði orðið fyrir 

sökum þess að ríkið brást þjóðarréttarlegum skuldbindingum sínum. Ekki verður farið nánar 

út í svar dómstólsins vegna fyrri spurningarinnar en það, að tilskipunin hefði haft bein 

réttaráhrif ef það hefði verið skýrt hver væri ábyrgðarmaður þess sjóðs sem hún gerði ráð 

fyrir. Hvað varðar seinni spurninguna, komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að það væri 

meginregla í EB-rétti að ríkið bæri skaðabótaskyldu vegna tjóns sem einstaklingar eða aðilar í 

atvinnurekstri kynnu að verða fyrir vegna ófullnægjandi innleiðingar EB-reglna. Taldi 

dómstóllinn að það myndi grafa undan réttaröryggi borgaranna ef ekki væri slík regla gildi
42

. 

Markmið Rómarsamningsins væru betur tryggð með tilvist slíkrar reglu og einnig hefur hún 

ákveðna hagkvæmni í för með sér, þar sem reglan hefur að geyma færri skilyrði en oft leiðir 

af öðrum úrræðum sem standa borgurunum til boða í landsrétti
43

. Af niðurstöðu 

Evrópudómstólsins mátti ráða þrjú grundvallarskilyrði skaðabótaábyrgðar en þau eru: „i) 
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Ákvæðið verður að mæla fyrir um réttindi til handa einstaklingum eða aðilum í atvinnurekstri, 

ii) að unnt sé að skilgreina og afmarka þessi réttindi á grundvelli tilskipunarinnar og iii) að 

orsakasamband sé á milli brots aðildarríkis og tjóns“
44

. Eftir að Francovich-dómurinn féll, 

hefur þessi meginregla verið lögð til grundvallar í mörgum dómum og er orðin að meginreglu 

innan sambandsréttar.
43

  

4.3.2  Skaðabótaábyrgð í EES-rétti 

Francovich-dómurinn gerði réttarstöðu einstaklinga og lögaðila, hvað varðar skaðabótakröfur 

vegna brota á reglum ESB, mun skýrari. Við athugun á því hvort sambærileg skaðabótaregla 

gildi einnig í EES-rétti, ber meðal annars að skoða 6. gr. og einnig 7. gr. EES-samningsins en 

þau ákvæði EES-samningsins hafa verið talin meðal þeirra, sem af megi leiða meginreglu um 

skaðabótaskyldu EES-ríkjanna. Þá ber einnig að fjalla um dóm í máli Erlu Maríu 

Sveinbjörnsdóttur, en sá dómur sló fastri þeirri meginreglu sem gildir um skaðabótaábyrgð 

aðildarríkja EES-samningsins.  

  4.3.2.1  Fordæmisgildi Francovich-málsins í ljósi 6. gr. EES-samningsins  

Í 6. gr. EES-samningsins kemur fram að við framkvæmd og beitingu ákvæða hans, ber að 

túlka þau í samræmi við úrskurð dómstóls Evrópubandalaganna, þó að því tilskildu að þau séu 

efnislega samhljóða samsvarandi reglum stofnsáttmála Efnahagsbandalags Evrópu“
45

. Óttar 

Pálsson, lögfræðingur fjallar í grein sinni um skaðabótaskyldu EES-ríkja með hliðsjón af 6. 

gr. EES-samningsins og framangreindum Francovich-dómi. Hvað varðar fordæmisgildi 

Francovich-dómsins fyrir EES-rétt, telur Óttar að ekki sé skylt að leggja dóminn til 

grundvallar, þó að hann geti haft ákveðið leiðsagnargildi. Rök hans fyrir þessu eru einkum 

þrjú. Í fyrsta lagi telur hann að meginreglan um skaðabótaskyldu aðildarríkja EES-

samningsins sé sjálfstæð bótaregla og því óháð reglunum um bein réttaráhrif og forgangsáhrif. 

Í öðru lagi telur Óttar að EES-samningurinn skuli vera framsækinn með þeim hætti, að sú 

skylda sé lögð á EFTA-ríkin, að yfirtaka nýjar gerðir og breytingar á hinum eldri. Hins vegar 

gætu samrunasjónarmið verið ríkjandi þegar samþykktar eru nýjar ESB-reglur í sameiginlegu 

EES-nefndinni. Í þriðja lagi telur Óttar, að sjónarmið um einsleitni á efnahagssvæðinu hafi 

áhrif á það hvaða dómar falla undir 6. gr. EES-samningsins og þá með þeim hætti að dómar 

uppfylli skilyrðið fremur en ekki. Að lokum tiltekur Óttar það, að með staðfestingu á 

meginreglu um skaðabótaskyldu aðildarríkja EES-samningsins, sé ekki farið fram á framsal á 
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ríkisvaldi aðildarríkjanna eins og á við í sambandsrétti. Meginreglan um skaðabótaábyrgð 

EES-ríkjanna gæti vel rúmast innan gildissviðs EES-samningsins þar sem ekki er um að ræða 

yfirfærslu löggjafarvalds til stofnana EES
46

. 

Fleiri fræðimenn hafa ritað um fordæmisgildi Francovich dómsins fyrir EES-rétt og þar 

með áhrif 6. gr. EES-samningsins á skaðabótaábyrgð aðildarríkjanna. Þar ber að nefna Davíð 

Þór Björgvinsson, en hann telur ólíklegt að sú meginregla sem staðfest var í Francovich-

dóminum hafi fordæmisgildi fyrir EFTA-ríkin, þar sem hann telur að ekki sé unnt að vísa til 

dómsins út frá 6. gr. EES-samningsins. Rökstyður hann þá skoðun með vísun til þess, að 

grundvöllur þeirrar skaðabótareglu sem Francovich-dómurinn hefur að geyma, byggir á 

sérstöku eðli sambandsréttar og ekki sé unnt að flytja þau sjónarmið sem þar eiga við, yfir á 

EES-rétt. Davíð Þór telur, að það sé hlutverk aðildarríkja EES-samningsins, að móta reglur og 

sjónarmið um tengsl EES-réttar og landsréttar og þá með hið sérstaka eðli EES-samningsins 

að leiðarljósi en hægt væri að leiða slíka reglu af 7. gr. EES-samningsins
47

. 

Walter van Gerven, sem meðal annars starfaði sem ráðgjafi dómara við 

Evrópudómstólinn, fjallaði um 6. gr. EES-samningsins. Hann taldi að með vísan til 

ákvæðisins, séu reglurnar um bein réttaráhrif og forgangsáhrif ESB-réttar hluti af EES-rétti, 

þar sem Evrópudómstóllinn hafi kveðið á um þessar reglur. Af þessum rökum hans má draga 

þá ályktun, að 6. gr. vísi einnig til Francovich-dómsins og hann hafi því fordæmisgildi í EES-

rétti
48

.  

Að lokum mætti hér nefna forseta EFTA-dómstólsins, Carl Baudenbacher, en hann 

skrifaði grein þar sem hann færir rök fyrir því, að innan EES-samningsins hafi reglurnar um 

bein réttaráhrif og forgangsáhrif gildi en telur þó þá niðurstöðu umdeilda. Hann byggir rök sín 

á 6. gr. EES-samningsins og þeirra dóma dómstóls ESB, sem ákvæðið vísar til og sem hafa 

fjallað um framangreindar reglur. Líkt og með Walter van Gerven, má draga þá ályktun af 

skrifum Baudenbacher, að hann telji skaðabótaregluna, eins og hún var sett fram í Francovich-

dóminum, hafa fordæmisgildi fyrir EES-rétt þar sem hann byggir niðurstöðu sína um 

framangreindar meginreglur sambandsréttar á 6. gr. EES-samningsins
48

.  

Að lokum mætti hér nefna Leif Sevón, þáverandi forseta EFTA-dómstólsins. Hann hefur í 

fræðiskrifum sínum einnig fjallað um áhrif meginreglna sambandsréttar á EES-rétt. Hann 

leggur þó meiri áherslu á 7. gr. EES-samnngsins en 6. gr. hans og telur að túlka megi orðalag 
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ákvæðisins þannig, að það feli mögulega í sér reglu um skaðabótaskyldu aðildarríkja EES-

samningsins vegna ólögfestra eða ranglega lögfestra EES-gerða. Hann vísar þó einnig til 6. gr. 

samningsins og af því megi leiða fordæmisgildi Francovich-málsins fyrir EES-rétt. Þess ber 

að geta að ritgerð Sevóns um efni þetta, var gefin út áður en dómur í máli Erlu Maríu féll en 

þá var það enn talið óljóst hvort að meginregla um skaðabótaskyldu aðildarríkja EES-

samningsins yrði hluti af EES-rétti en í næsta kafla verður fjallað um þann tímamótadóm
49

.  

   4.3.2.2  Dómur EFTA-dómstólsins í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur 

Tímamótadómur var felldur í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur, nr. E-9/97, en með honum 

var staðfest að það væri í gildi  skaðabótaregla innan EES-réttar. Stefnandi, Erla María, 

höfðaði mál á hendur íslenska ríkinu vegna tjóns sem hún hafði orðið fyrir við að íslenska 

ríkið hafði ekki réttilega innleitt evróputilskipun nr. 80/987/EBE um samræmingu á lögum 

aðildarríkjanna um vernd til handa launþegum verði vinnuveitandi gjaldþrota, í íslenska 

löggjöf
50

. Sökum þessa, var forgangskrafa hennar í þrotabú fyrirtækis þess sem hún hafði 

unnið hjá og taldi sig eiga inni ógreidd laun hjá, ekki tekin til greina og hún hlaut þ.a.l. ekki 

laun sem hún átti tilkall til.
51

. Héraðsdómur leitaði ráðgefandi álits hjá EFTA-dómstólnum og 

bar upp tvær spurningar til hans. Sú fyrri var hvort að skýra bæri umrædda tilskipun þannig, 

að hún heimili að útiloka launþega vegna skyldleika við eiganda, en Erla María var systir 

stórs hlutahafa í fyrirtækinu, frá því að fá greidd laun frá ábyrgðasjóði launa og um væri að 

ræða skyldleika í fyrsta lið til hliðar. Seinni spurningin var sú, að ef ekki mætti útiloka 

launþegann frá því að fá laun sín greidd, hvort að ríkið bæri þá skaðabótaábyrgð fyrir að hafa 

ekki breytt landslögum þannig, að þessi réttindi launþega væru réttilega tryggð
50.

 EFTA 

dómstóllinn taldi að orðalag tilskipunarinnar næði aðeins til ættingja í beinan legg en ekki 

annan legg
52

. Hvað varðar skaðabótaábyrgð íslenska ríkisins vegna ófullnægjandi innleiðingar 

tilskipunarinnar, fjallaði EFTA-dómstóllinn um markmið EES-samningsins um einsleitni og 

kemur meðal annars fram í dómnum:,,Dómstóllinn telur að markmiðið um einsleitni og það 

markmið að koma á og tryggja rétt einstaklinga og aðila í atvinnurekstri til jafnræðis og 

jafnra tækifæra komi svo skýrt fram í samningnum, að EFTA-ríkjunum, sem aðild eiga að 

samningnum, hljóti að bera skylda til að sjá til þess að það tjón fáist bætt sem hlýst af því að 

landsréttur er ekki réttilega lagaður að tilskipunum“
53

. EFTA-dómstóllinn leiðir því 
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meginregluna um skaðabótaskyldu aðildarríkja EES-samningsins af markmiðum hans. 

Dómstóllinn tiltekur það, að samningnum sé ætlað að koma á einsleitu efnahagssvæði, hann 

sé sérstaks eðlis og gildissvið hans gangi lengra en gildir venjulega um þjóðréttarsamninga. 

Það komi skýrt fram í samningnum að tryggja eigi rétt þeirra sem aðild eiga að honum, til 

jafnræðis og jafnra tækifæra og af því megi leiða þá skyldu stjórnvalda aðildarríkjanna, að 

bæta það tjón sem verður ef landsréttur er ekki réttilega lagaður að tilskipunum samningsins. 

Þá vísar dómstóllinn einnig til 3. gr. samningsins til frekari stuðnings þessari niðurstöðu 

sinni
54

. Dómur Hæstaréttar í máli Erlu Maríu féll 16. desember 1999
55

. Niðurstaða 

Hæstaréttar var sú, að ekki væri samræmi milli tilskipunarinnar  og laga nr. 53/1993. 

Hæstiréttur vísar til framangreinds álits EFTA-dómstólsins og staðfestir að regla um 

skaðabótaskyldu sé í gildi innan EES-samningsins sem hefur í för með sér, að ef tjón hlýst af 

vegna þess að tilskipun er ekki réttilega innleidd í landslög, beri viðkomandi ríki 

skaðabótaábyrgð, að því gefnu að skilyrðum bótaábyrgðar sé fullnægt. Hæstiréttur telur að 

með aðild sinni að EES-samningnum, hafi íslenska ríkið skuldbundið sig samkvæmt 7. gr. 

samningsins að aðlaga íslenskan rétt að tilskipun nr. 80/987/EBE. Ljóst væri, að hefði 

tilskipunin verið réttilega innleidd í landslög, hefði Erla María hlotið umræddar greiðslur úr 

ábyrgðasjóði launa. Í framhaldi af þessu tiltekur Hæstiréttur það, að EES-samningurinn væri 

lögfestur hér á landi og í samræmi við markmiðið um einsleitni, trúnaðarskylduna sem fælist í 

orðalagi 3. gr. samningsins og 7. gr. samningsins, um að tryggja skuli samræmi milli íslenskra 

laga og tilskipana EES-samningsins, skuli íslenska ríkið bera skaðabótaskyldu
56

.  

Niðurstaða EFTA-dómstólsins í máli Erlu Maríu hefur verið gagnrýnd af fræðimönnum. Í 

stuttri ritgerð eins og þessari er ekki rúm til að fara nánar út í þá umfjöllun, heldur vísað í 

greinargóða umfjöllun Davíðs Þórs um það
57

. Þess ber þó að geta, að eftir að dómur í máli 

Erlu Maríu var felldur, hefur meginregla um skaðabótaskyldu aðildarríkis vegna 

ófullnægjandi innleiðingar EES-gerðar eða ef hún er ekki innleidd yfirhöfuð, verið talin hluti 

EES-réttar.  

4.4  Íslenska stjórnarskráin og EES-samningurinn 

Vitanlega þarf það að vera innan heimilda íslensku stjórnarskrárinnar að framselja 

löggjafarvald til alþjóðlegra stofnana. Ef litið er til stjórnarskrárinnar, er mjög lítið fjallað um 
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alþjóðasamstarf og stöðu þjóðarréttarsamninga að landsrétti. Aðeins eitt ákvæði 

stjórnarskrárinnar snertir alþjóðasamvinnu en það er 21. gr. stjskr
58

.   

Þar sem stjórnarskrá Íslands er þetta fámál um alþjóðasamvinnu, þurfti við undirbúning að 

lögfestingu EES-samningsins, að skoða það gaumgæfilega, hvort að EES-samningurinn væri 

samrýmanlegur stjórnarskránni eða hvort að breyta þyrfti henni og aðlaga betur að kröfum 

EES-samningsins.  Þetta var og er umdeilt álitamál og eru fræðimenn ósammála um það hvort 

að samningurinn sé innan heimilda stjórnarskrárinnar.  

Við meðferð frumvarps þess er varð að lögum um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993, 

var lögð fram greinargerð nefndar sem þáverandi utanríkisráðherra, Jón Baldvin 

Hannibalsson, skipaði, en sú nefnd fékk það hlutverk, að leggja mat á það hvort að EES-

samningurinn ásamt fylgisamningum rúmist innan heimilda stjórnarskrárinnar
59

.  

4.4.1  Álit nefndar utanríkisráðherra 

Nefndina mynduðu lögfræðingarnir Þór Villhjálmsson, þáverandi hæstaréttardómari, Gunnar 

G. Schram prófessor, Stefán Már Stefánsson prófessor og Ólafur W. Stefánsson, þáverandi 

skrifstofustjóri dómsmálaráðuneytisins. Álitið skiptist í þrjá meginhluta, þ.e. löggjafarvald, 

framkvæmdarvald og dómsvald. Hér verður sjónum einungis beint að þeim hluta er snýr að 

löggjafarvaldinu.
60

 

Í áliti nefndarinnar voru aðallega 2. gr. og 21. gr.  stjórnarskrárinnar skoðaðar en þau 

ákvæði þykja snerta mest það álitaefni sem hér um ræðir. Nefndin taldi, að þrátt fyrir að 

meginreglan samkvæmt 2. gr. stjskr. sé að þrískipting ríkisvalds taki aðeins til innlendra 

yfirvalda, þá sé hún ekki án frávika. Ekki megi túlka það svo, að það megi ekki á neinn hátt 

framselja alþjóðastofunum ríkisvald, og þar með löggjafarvald, þar sem það kemur ekki fram í 

2. gr. stjskr. að ákvæðið eigi aðeins við um íslensk stjórnvöld. Hvað varðar 21. gr. stjskr. telur 

nefndin, að túlka megi ákvæðið svo, að það hvorki heimili né banni framsal löggjafarvalds. Í 

álitinu fjallar nefndin um þau ákvæði samningsins sem snerta löggjafarvaldið, en skýrasta 

dæmið um það er bókun 35. Vísast í kafla ritgerðarinnar um bókun 35, hvað varðar umfjöllun 

nefndarinnar um hana. Þá taldi nefndin að EES-samningnum væri ekki ætlað að hafa bein 

réttaráhrif. Því þurfti að lögfesta ákvæði hans, svo borgararnir gætu byggt rétt sinn á honum. 

Nefndin víkur í áliti sínu að neitunarvaldi aðildarríkjanna og telur að það sé virkt, þar sem það 

er skilyrði samkvæmt 2. mgr. 93. gr. samningsins, að EFTA ríkin samþykki ákvarðanir 
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sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á viðaukum samningsins einróma ella taki þær 

ekki gildi. Ef eitt aðildarríkjanna beitir neitunarvaldi sínu, hefur ekki fengist samþykki fyrir 

ákvörðuninni. Nefndin fjallar einnig um aðkomu Alþingis að breytingum á viðaukum 

samningsins. Þar segir nefndin að hver og ein breyting leiðir til myndunar nýs 

þjóðréttarsamnings og hefur Alþingi óheft vald til að samþykkja eða hafna þessum nýju EES-

reglum og þar með í raun, samningnum. Synjun Alþingis á ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar leiðir til þess, að hún tekur ekki gildi nema undantekningin í 1. málsl. 2. mgr. 

103. gr. samningsins eigi við
61

.  

Í ljósi alls framangreinds, var niðurstaða nefndarinnar sú, að ekki var talin þörf á 

stjórnarskrárbreytingu vegna fullgildingar og lögfestingar EES-samningsins. Það framsal sem 

EES-samningurinn krefðist væri ,,skýrt afmarkað, ekki umfangsmikið eða verulega íþyngjandi 

fyrir einstaklinga eða lögaðila“
62

. Þessi niðurstaða sætti strax mikilli gagnrýni og var 

margrædd á vettvangi stjórnmála. Í álitsgerð Björns Þ. Guðmundssonar, lagaprófessors, kom 

fram sú gagnrýni á niðurstöðu nefndarinnar, að nefndin virðist byggja niðurstöðu sína á því, 

að í gildi sé réttarregla sem heimili framsal ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana, svo lengi sem 

framsalið sé innan ákveðins ramma. Aftur á móti teflir nefndin fram ýmsum sterkum 

sjónarmiðum sem renna stoðum undir þá staðhæfingu, að hér sé ekki um svo víðtækt framsal 

að ræða, að það krefjist stjórnarskrárbreytingar. Aðildarríkin geti gripið í taumana ef þau vilja 

ekki innleiða EES-gerð inn í landsrétt sinn með því að beita neitunarvaldi sínu og að Alþingi 

eigi í raun lokaorðið um innleiðingu og lögfestingu EES-gerða
61

. 

4.4.2  Álit utanríkismálanefndar Alþingis 

Hér verður stuttlega vikið að meðferð frumvarpsins hjá utanríkismálanefnd. Nefndin klofnaði 

í fernt í afstöðu sinni og var meginástæðan fyrir því ólík afstaða til þess, hvort að 

samningurinn samrýmdist stjórnarskránni
63

. 

Meirihluti nefndarinnar, sem samanstóð af Birni Bjarnasyni, Árna R. Árnasyni, Geir H. 

Haarde, Rannveigu Guðmundsdóttur og Tómasi Inga Olrich, tók undir með nefnd 

utanríkisráðherra, að EES-samningurinn brjóti ekki í bága við íslensk stjórnskipunarlög. 

Meirihlutinn taldi að EES-samningurinn skapi nýtt réttarsvið, þar sem búnar eru til leikreglur 

og allir þátttakendur þurfi að fara eftir þeim reglum. Þá sé sett á fót eftirlits- og dómstólakerfi 

sem eigi að hafa eftirlit með því að þessum reglum sé fylgt. Ef horft er á EES-samninginn frá 
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því sjónarmiði geti samstarfið ekki falið í sér framsal á ríkisvaldi, af því að ákvörðunarvaldið, 

sem stofnunum EFTA og ESB er veitt með EES-samningnum, tilheyrir ekki íslenska 

ríkisvaldinu. Innan íslensks réttar sé regla í gildi, sem heimili að beita erlendum réttarreglum 

við sérstakar aðstæður. Með tilliti til þessa brjóti aðild að EES-samningnum ekki í bága við 

stjórnarskrána. Þá víkur nefndin að því álitaefni, að stofnunum EFTA og ESB sé falið svo 

mikið framkvæmdarvald og dómsvald að það samræmist ekki 2. gr. stjskr. Hér víkur nefndin 

að því að þetta hafi verið til umræðu í utanríkismálanefnd og talsmenn hafi þar rökstutt mál 

sitt um að þetta framsal sé slíkt, að það brjóti gegn stjórnarskránni. Þeir rökstyðja þetta með 

því að vísa til stjórnarskrárákvæða í Danmörku og Noregi, þar sem sett hafa verið sérstök 

framsalsákvæði í þeirra stjórnarskrár, sem heimila takmarkað framsal ríkisvalds. Nefndin 

bendir hér á, að þessar breytingar á stjórnarskrám Dana og Norðmanna sé helst að rekja til 

aðildar þeirra að Evrópusambandinu. Enginn ágreiningur sé um að aðild Íslands að ESB 

myndi krefjast stjórnarskrárbreytingar. Á hinn bóginn ættu umræður um það mál ekkert erindi 

þegar rætt væri um aðild Íslands að EES. Að lokum víkur nefndin að fullveldishugtakinu. 

Nefndin kemur að því, líkt og Davíð Þór, hvernig ástandið var á Íslandi þegar sambandslögin 

voru sett og tekur hún það fram, að skýring á fullveldishugtakinu sé ekki algild, heldur 

breytist inntak þess með breyttum áherslum og þjóðfélagsháttum
64

. 

Í nefndaráliti fyrsta minnihluta sem Steingrímur Hermannsson og Páll Pétursson, 

þáverandi þingmenn Framsóknarflokksins stóðu að, er talið nauðsynlegt að setja í 

stjórnarskrána ákvæði sem heimili framsal ríkisvalds, þar sem 2. gr. stjskr. eigi einungis við 

um innlenda valdhafa. Niðurstaða þessa minnihluta er rökstudd m.a. með vísun til álitsgerða 

Björns Þórs Guðmundssonar og Guðmundar Alfreðssonar, en þeir töldu að það væri hvergi að 

finna í íslensku stjórnarskránni heimild um framsal ríkisvalds, sama hversu takmarkað og þar 

af leiðandi sé það óheimilt. Farið verður nánar út í álit Guðmundar síðar í ritgerðinni. Þá er í 

áliti þessa minnihluta einnig vikið að þeim framsalsákvæðum sem er að finna í stjórnarskrám 

hinna Norðurlandanna og ástæðan fyrir þeim ákvæðum hafi verið vaxandi alþjóðasamstarf
65

. 

Í nefndaráliti annars minnihluta sem Ingibjörg Sólrún Gísladóttir stóð að, er framsal 

ríkisvalds skoðað út frá stofnanaþætti EES-samningsins. Þar er talið, að til að unnt sé að 

framfylgja markmiðum EES-samningsins, kunni að vera nauðsynlegt að framselja hluta 

ríkisvaldsins, en það megi þó ekki ganga gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar. Með því að 

gangast undir milliríkjasamninga, taki aðildarríkin á sig nýjar skuldbindingar og nýjan rétt. 

Miðað við þær aðstæður sem voru er Ísland gerðist aðili að EES-samningnum, væri eðlilegt 
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að Ísland myndi reyna að tryggja hagsmuni sína með aðild sinni. Stæði Ísland utan Evrópska 

efnahagssvæðisins, myndi það einnig hafa áhrif og þá frekar en ekki, væri Ísland eitt á báti 

gagnvart hinum löndunum. Hins vegar megi íslensk stjórnvöld ekki taka afdrifaríkar 

ákvarðanir ef það leikur augljós vafi á því hvort þær séu samrýmanlegar íslenskum lögum. 

Niðurstaða þessa álits var því hvorki af né á, heldur sú að það væri miklum vafa undirorpið 

hvort að EES-samningurinn stæðist gagnvart stjórnarskránni
66

.  

Í nefndaráliti þriðja minnihluta sem Ólafur Ragnar Grímsson stóð að, var komist að þeirri 

niðurstöðu að vafalaust fæli lögfesting EES-samningsins í sér brot á stjórnarskránni. Rakið er 

í álitinu að þrátt fyrir yfirlýsingar íslenskra stjórnvalda um að EES-samningurinn myndi ekki 

skerða fullveldi Íslands á neinn hátt, væru komnar fram álitsgerðir lögfræðinga þar sem fram 

kæmu andstæð sjónarmið, en meðal þeirra álitsgerða sem fjallað er um er álit nefndar 

utanríkisráðherra, Guðmundar Alfreðssonar og Björns Þ. Guðmundssonar. Ennfremur kemur 

fram, að það hafi verið afar ámælisvert af ríkisstjórninni að hafna tillögu þriggja 

stjórnmálaflokka á Alþingi um að stjórnarskránni yrði breytt svo að hægt væri að tryggja að 

EES-samningurinn bryti ekki í bága við hana
67

.  

4.4.3  Borgarafundur Lögfræðingafélags Íslands og Ríkisútvarpsins  

Á borgarafundi Lögfræðingafélags Íslands og Ríkisútvarpsins um stjórnarskrá Íslands og 

samninginn um Evrópska efnahagssvæðið sem haldinn var á Hótel Sögu árið 1992, voru 

Guðmundur Alfreðsson, þáverandi lögfræðingur hjá Sameinuðu þjóðunum og Davíð Þór 

Björgvinsson framsögumenn. Verða hér dregin saman þau meginsjónarmið sem komu fram á 

fundi þessum, en þess ber að geta að báðir fræðimennirnir skrifuðu greinargerðir fyrir 

utanríkisnefnd Alþingis, sem lagðar voru fram við meðferð frumvarp eesl
68

.   

Davíð Þór fjallaði í ræðu sinni um áhrif EES-samningsins á löggjafarvaldið, 

framkvæmdavaldið og dómsvaldið á Íslandi en hér verður einungis fjallað um hvað hann 

hafði að segja hvað varðar löggjafarvaldið. Davíð Þór telur að EES-samningurinn sé innan 

marka stjórnarskrárinnar. Hann rökstyður þá skoðun með því að benda á að ,,engin ákvæði 

samningsins, bókana eða viðauka við hann, hafa bein réttaráhrif gagnvart íslenskum 

ríkisborgurum nema að fullnægðum íslenskum stjórnskipunarreglum“
69

. Þá rökstyður hann 

einnig afstöðu sína með vísun til neitunarvalds aðildarríkjanna í garð sameiginlegu EES-

nefndarinnar, auk þeirrar staðreyndar að samþykkja þurfi nýjar EES-gerðir á þingi eða af 
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stjórnvöldum hvers aðildarríkis og þannig sé tryggð þátttaka aðildarríkjanna í upptöku og 

innleiðingu EES-gerða. Hann virðist því byggja niðurstöðu sína á margan hátt á sömu rökum 

og nefnd utanríkisráðherra. Þá tekur Davíð Þór það fram, að þó að forsetinn staðfesti EES-

samninginn skv. 21.gr. stjskr. og hann verði þannig þjóðarréttarlega skuldbindandi fyrir 

íslenska ríkið, þá þurfi að innleiða hann sérstaklega í íslensk lög eigi hann að hafa áhrif á 

lögskipti borgaranna. Þetta megi einnig leiða af tvíeðliskenningunni. Slíkt ákvarðanaferli 

EES-reglna feli ekki í sér framsal löggjafarvalds og telur Davíð Þór þá niðurstöðu uppfylla 

markmið bókunar 35
69

.  

Andstætt við Davíð Þór, kemst Guðmundur Alfreðsson að þeirri niðurstöðu í álitsgerð 

sinni, að EES-samningurinn samræmist ekki íslensku stjórnarskránni. Hann telur að þar sem 

að undirbúningur og flutningur löggjafarmála myndu flytjast yfir til alþjóðlegra stofnana og 

þar væru fulltrúar framkvæmdarvaldsins sem myndu halda uppi samráði við ESB, þá myndi 

þetta vera á kostnað þrískiptingu ríkisvalds þar sem valdið myndi færast frá löggjafarvaldinu 

til framkvæmdavaldsins. Þetta gangi gegn stjórnarskránni og þeim sjónarmiðum sem voru að 

baki henni er hún gekk í gildi. Þetta væri brot á stjórnarskránni og þeirri þrískiptingu sem 

henni var ætlað að setja. Þá telur hann að frumkvæðisréttur þinganna að lagafrumvörpum og 

flutningi breytingartillagna sé skertur, þar sem löggjafvarvaldið færist frá Alþingi til 

alþjóðlegra stofnana. Guðmundur telur að EES-samningurinn gangi of hart í valdtöku af 

Alþingi þar sem Alþingi hefði einungis formlegt vald, hvað varðaði setningu EES-gerða, en 

efnislegt vald, hvað varðar efni og orðalag laganna, væri annars staðar. Því sé um framsal 

löggjafvarvalds að ræða. Alþingi hefði neitunarvald, en það væri ekki án afleiðinga sökum 

viðurlagaákvæða EES-samningsins. Guðmundur tekur fram, að í áliti nefndar 

utanríkisráðherra væri vísað til ,,fordæma“ fyrir það valdframsal sem EES-samningurinn felur 

í sér, svo sem skattheimtu ríkisstjórnar eða ráðherra og reglugerðasetningu 

framkvæmdavaldsins. Hann telur að þessi ,,fordæmi“ séu ekki sambærileg við það 

valdframsal sem EES-samningurinn felur í sér, þar sem fordæmin fela í sér tilfærslu valds 

milli innlendra valdhafa, ekki erlendra eins og samningurinn gerir ráð fyrir. Þá fjallar 

Guðmundur um mikilvægt hlutverk dóma Evrópudómstólsins og þeir kveði í raun á um 

gildandi rétt. Hins vegar er dóma hans ekki að finna í samningnum og því telur Guðmundur 

það vafamál hvort slík tilvísun til þeirra réttarheimilda sem dómarnir eru, sé fullnægjandi án 

þess að þær fái málsmeðferð samkvæmt íslenskum stjórnskipurnarreglum. Að lokum fjallar 

Guðmundur um bókun 35. Hann telur hana sýna hvar hið efnislega löggjafarvald hvíli, þar 

sem bókunin nær eingöngu til EFTA-ríkjanna, en ekki ESB. Guðmundur telur að 

stjórnarskráin heimili ekki að lög eða milliríkjasamningar geti takmarkað rétt Alþingis til að 
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samþykkja ný lög eða breyta eldri lögum. Stjórnarskráin geri ráð fyrir því að þetta vald eigi 

eingöngu að hvíla á hinum innlenda löggjafa. Guðmundur telur bókun 35 fela í sér skyldu, 

ekki túlkunarreglu, en væri þetta túlkunarregla gengi hún ekki eins langt og væri því líklega 

innan heimilda stjórnarskrárinnar
70

. 

5  Stjórnarskrár hinna Norðurlandanna 

Í framhaldi af umfjöllun um það hvort að EES-samningurinn sé ósamrýmanlegur íslensku 

stjórnarskránni, er vel við hæfi að víkja að því hvernig þessu er háttað á hinum 

Norðurlöndunum og þeim framsalsákvæðum sem sett hafa verið í stjórnarskrár þeirra ríkja. 

5.1  Danmörk 

Í stjórnarskrá konungsríkisins Danmerkur má finna ákvæði í 20. gr. er hefur að geyma heimild 

til að framselja ríkisvald Danmerkur til alþjóðlegra stofnana. Í eldri stjórnarskrá Danmerkur 

var ekki að finna slíkt ákvæði en við samningu 20. gr. var það haft í huga, að Danmörk myndi 

í framtíðinni, mögulega þurfa að framselja einhvern hluta ríkisvalds síns til alþjóðlegra 

stofnana og það þyrfti að vera til staðar ákvæði í stjórnarskránni, sem heimilaði slíkt 

framsal
71

. Þessi framsalsheimild er þó ekki án skilyrða en það skilyrði er sett í 2. mgr. 20. gr.  

stjskr. að fimm af hverjum sex þingmönnum verði viðstaddir meðferð frumvarpsins. Fáist 

ekki samþykki tilskilins meirihluta en þó þess meirihluta sem tilskilinn er fyrir samþykki 

almennra laga, skal leggja frumvarpið til þjóðaratkvæðagreiðslu í samræmi við 42. gr. dönsku 

stjskr. Markmiðið með setningu 20. gr. dönsku stjskr. var einföldun málsmeðferðar. Áður en 

til núgildandi stjórnarskrár Dana frá 1952 kom, var því háttað svo, að í hvert sinn sem 

framselja þurfti ríkisvald til aþjóðastofnana, þurfti að fara fram stjórnarskrárbreyting. Danski 

stjórnlagaspekingurinn Max Sörensen, vakti athygli á þeirri hagræðingu sem fólst í því að 

setja framsalsákvæði í hina nýju stjórnarskrá og fór það svo, að drög að framsalsákvæði voru 

gerð að undirlagi hans og þeim fenginn staður í 20. gr.
72

 

5.2  Svíþjóð 

Uppbygging stjórnarskrár Svíþjóðar er mjög frábrugðin því sem tíðkast annars staðar. 

Stjórnarskráinni er skipt í fjóra lagabálka og er hver um sig helgaður tilteknum þætti sænskrar 

stjórnskipunar. Í 10. kafla stjskr. má finna ákvæði er lúta að samskiptum við önnur ríki. Í 5. 
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gr. kaflans má finna ákvæði, sem hefur að geyma heimild til framsals ríkisvalds til alþjóðlegra 

stofnana. Heimild til framsals ríkisvalds mátti einnig finna í eldri stjórnarskrá Svía og var 

ákvæði 5. gr. 10. kafla nánast tekið óbreytt upp í nýju stjórnarskrána sem er frá árinu 1974. 

Heimild þessi var þó ekki talin fullnægjandi þegar Svíar sóttust eftir aðild að EB 1992-1994, 

þar sem að þágildandi 1. mgr. 5. gr. veitti aðeins heimild til takmarkaðs framsals valds. Til að 

leysa úr þessu vandamáli var brugðið á það ráð, að bæta inn málsgrein í 5. gr. sem lyti þá 

sérstaklega að framsali ríkisvalds til EB og þá án tilgreiningar á takmörkun framsals. Var 

þessu ákvæði skipaður sess í ákvæði 1. mgr. 5. gr. í 10. kafla stjskr.
73

. Framangreind ákvæði 

sænsku stjórnarskrárinnar um framsal ríkisvalds kveða hins vegar ekki á um það, í hvaða 

formi ákvörðun um framsal skuli tekin. Það hefur þó verið almenn samstaða meðal 

fræðimanna og er sú samstaða á lögskýringargögnum reist, að ákvörðun um framsal 

ríkisvalds, skuli ávallt fara fram í formi lagasetningar og hefur sá háttur verið hafður á í 

framkvæmd. Þá er það almennt viðurkennt, að það leiði af fullveldi sænska ríkisins að heimilt 

sé að afturkalla framseldar heimildir. Var þessi afturköllunarheimild staðfest í athugasemdum 

lagaráðs sænska þingsins í áliti þess um stjórnarskrársáttmála ESB frá árinu 2005. Þó hafa 

ekki allir verið samstíga um það hvernig þessari afturköllunarheimild skuli vera beitt
74

.  

5.3  Noregur 

Í stjórnarskrá konungsríkisins Noregs má finna tvö ákvæði sem varða sérstaklega samskipti 

Noregs við önnur ríki og alþjóðastofnanir. Í 93. gr. þeirra stjskr. má finna heimild til framsals 

ríkisvalds á efnislega afmörkuðu sviði til alþjóðastofnunar og það skilyrði sett, að markmiðið 

sé að tryggja alþjóðafrið og öryggi eða til að efla alþjóðlega réttarskipan og samvinnu. Þá er 

það tekið sérstaklega fram, að óheimilt sé að framselja valdið til að breyta sjálfri 

stjórnarskránni. Til að framsal sé heimilt þarf samþykki þriggja af þingmanna af fjórum og að 

minnsta kosti tveir af hverjum þremur þingmönnum séu viðstaddir þegar tillögur þessa efnis 

eru afgreiddar
75

. Þegar 93. gr. var tekin upp í norsku stjórnarskrána, var með henni meðal 

annars, verið að leitast við að skýra réttarstöðuna, hvað varðar hversu langt þingið í Noregi 

gæti gengið í að framselja ríkisvald til alþjóðlegra stofnana.  

Ákvæði 93. gr. hefur aðeins verið beitt einu sinni og var það þegar EES-samningurinn var 

fullgiltur og lögfestur árið 1992
76

 en líkt og Ísland, er Noregur ekki aðili að ESB. Líkt og í 

dönsku stjórnarskránni, er framsalsákvæði norsku stjórnarskrárinnar þögult um afturköllun 
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framseldra valdheimilda. Sömu sjónarmið gilda og í Danmörku um að taka þurfi afstöðu til 

þess, hvort um verulegar breytingar sé að ræða eða einungis takmarkaðar. Einnig ber að líta til 

þess hvort breytingarnar rúmist innan þess umboðs sem norski löggjafinn veitti stofnun í 

upphafi eða hvort breytingar gangi lengra en það sem hann mátti sjá fyrir
77

. 

6  Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um áhrif EES-samningsins á íslenskan landsrétt. Ljóst er 

að með aðild sinni að hinu Evrópska efnahagssvæði, hefur Ísland tekið á sig skuldbindingar, 

sem lýsa sér meðal annars í upptöku og innleiðingu EES-gerða í íslenskan réttt. Í ljósi þess að 

tvíeðliskenningin ríkir hér á landi, öðlast EES-gerðir ekki stöðu sem réttarheimild, fyrr en þær 

hafa verið stjórnskipulega innleiddar. Ákveðið ferli þarf að eiga sér stað áður en EES-gerðir 

eru innleiddar, svo sem aðlögun þeirra að EES-samningum og einnig þarf ákveðið ferli að fara 

í gang, ef þær krefjast lagabreytinga að íslenskum rétti. Stærsti hluti ritgerðarinnar, fór í 

umfjöllun um það hvort að aðild að EES-samningnum fæli í sér framsal á löggjafarvaldi og þá 

hvort að slíkt framsal væri samrýmanlegt íslensku stjórnarskránni. Þetta er umdeilt álitaefni 

og af lestri þessarar ritgerðar má draga þá ályktun, að það er líklega langt í að allir verði 

sammála um hver áhrif þeirra skuldbindinga eru, sem Ísland skuldbatt sig til að uppfylla, með 

lögfestingu EES-samningsins. Sést það best af umfjöllun ritgerðarinnar um meðferð 

frumvarps þess er varð að lögum nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. Klofnaði til að 

mynda utanríkisnefnd í fernt í áliti sínu við meðferð frumvarpsins, og mátti þann klofning 

rekja til afstöðu þeirra um það hvort að EES-samningurinn væri samrýmanlegur 

stjórnarskránni. Virðist sem að túlkun á 2. gr. stjskr. sé að mörgu leyti þrætueplið og þá hvort 

að túlka megi ákvæðið svo að það taki ekki aðeins til innlendra valdhafa heldur einnig 

erlendra. Túlkun á áhrifum bókun 35 við samninginn er ekki síður umdeilanleg. Telja sumir 

fræðimenn að hún gangi lengra en yfirlýst markmið hennar er og hún jafnvel grafi undan 

löggjafarvaldi Alþingis. Hvað varðar meginreglu um skaðabótaábyrgð innan EES-réttar vegna 

þess að EES-gerð hefur ekki verið innleidd eða verið innleidd á ófullnægjandi hátt, virðist 

sem að nokkuð skýr samstaða sé um gildi slíkrar reglu í EES-rétti. Var reglunni slegið fastri 

með dómi í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur. EFTA-dómstóllinn leiddi meginregluna af 

markmiðum EES-samningsins, en einnig er talið að regluna megi leiða af 6. og 7. gr. 

samningsins.  
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Sífellt ný álitamál spretta upp, sem eru af þeim toga sem hefur verið fjallað um í ritgerð 

þessari, þar sem Ísland á ári hverju, innleiðir nýjar EES-reglur í íslenskan landsrétt. Hvað sem 

því líður, standa mál þannig í dag, að Ísland er hluti af Evrópska efnahagssvæðinu. Sé talið að 

Ísland hafi með aðild sinni, framselt hluta löggjafarvalds síns til alþjóðlegra stofnana, þá er að 

minnsta kosti almenn samstaða um það, að ekki sé þörf á stjórnarskrárbreytingu íslensku 

stjórnarskrárinnar. Við og við kemur upp á yfirborðið umræðan um aðild Íslands að 

Evrópusambandinu og vafalaust þyrfti þá að bæta inn í stjórnarskrána framsalsákvæði, 

svipaðu og stjórnarskrár Danmerkur og Svíþjóðar hafa að geyma. En sú umræða bíður betri 

tíma.  
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